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Zákon   185/2001 Sb., o odpadech a o zm ěně některých dalších 

zákonů

• Předcházení vzniku odpadů

• Materiálové využití odpadů

• Energetické využití odpadů

• Odstraňování odpadů



Legislativa v odpadech a obce

• Obec – původce komunálních odpadů
• Povinnosti původce § 16 zákona o odpadech
• Obecně závazná vyhláška o systému• Obecně závazná vyhláška o systému

– povinnost určit místa k odložení odpadů 
• Poplatky za komunální odpad
• Pokuty
• Kontrola



Nakládání s tříděným odpadem 
současný stav

• hospodářská krize způsobila snížení výkupních 
cen odpadních materiálů vytříděných z 
komunálního odpadu

• není pravda, že odbyt jednotlivých komodit se • není pravda, že odbyt jednotlivých komodit se 
zastavil

• každá využitelná komodita má i v současné 
ekonomické krizi svého odběratele 

• i v současné situaci je ekonomicky výhodnější 
třídit odpad



Ekonomické souvislosti sběru 
tříděného odpadu

Příjmy 

• poplatky od občanů
• dotace z vlastního 

rozpočtu

Výdaje

• svoz  a úprava tříděného 
odpadu

• nájem kontejnerůrozpočtu
• Platba EKO-KOMu za 

vytříděný obalový odpad
• Příspěvky od 

provozovatelů systému 
na sběr použitých 
elektrozařízení

• nájem kontejnerů

• Platba za uložení na 
skládku

• (nový zákon 
předpokládá navýšení o 
200%)



Obce - pokuty a kontrola

• Kontrola právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání
• Pokuta dle § 66 odst. 1 do výše 300 tisíc Kč právnické osobě nebo 

fyzické osobě oprávněné  k podnikání za využívání systému stanoveného 
obcí bez písemné smlouvy nebo za nezajištění využití nebo odstraňování 
odpadů podle zákonaodpadů podle zákona

• Pokuta dle § 69 odst 1 za přestupek ve výši do 20 000,- Kč osobě, která 
není podnikatelem za to, že se zbaví autovraku   nebo jej umístí v 
rozporu se zákonem o odpadech

• Pokuta dle § 69 odst 1 za přestupek ve výši do 20 000,- Kč osobě, která 
není podnikatelem za to, že odloží elektrozařízení mimo místa k tomu 
určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru

• Pokuty jsou příjmem obce



Komunitní kompostárna
• Velikost komunity není dána
• Kompostování rostlinných zbytků z údržby zeleně, 

zbytků ze zahrad  
• Využívání zbytků z údržby zeleně (není považováno za • Využívání zbytků z údržby zeleně (není považováno za 

odpad) ukotvit ve vyhlášce
• Oplotit
• Zajistit aerobní proces – překopávání
• Pověřit někoho dohledem
• Výsledek – zelený kompost využití  pro potřeby 

komunity, obce



Nová legislativa - p řipravovaná

- princip zákona zůstává zachován
- odstraňování odpadů se bude postupně 

zdražovatzdražovat
- kraje získají část finančních prostředků z 

poplatků za odstranění
- třídění komodit  5 + 1

- papír, sklo, plast, nápojový karton, železo
- BRKO
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Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.
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